د افغانستان بانک
آمريت نظارت مالی
بخش جواز دھی
درخواست نامه جواز فراھم کننده خدمات پولی
 .1ايا شما فعآل جواز تبادله اسعار يا جواز فراھم کننده گان خدمات پولی داريد؟
بلی  ،نمبر جواز ___________________________
نخير
)لطفآ تمام معلومات که ذيآل درخواست
شده ارايه نمايد(

) لطفآ تمام معلومات نظربه درخواست قبلی تان تغيرنموده ذيآل درج نماييد.
تمام معلومات که توسط ستاره )*( نشانی شده بايد تھيه گردد.

 .*2معلومات درباره موسسه تان .
)لطفآ خانه خالی درست را انتخاب و معلومات درخواست شده را خانه پوری نمايد(
نھاد
قانونی

_________________________
)اسم نھاد قانونی (

____________________
)اسم مالک(

_________________________
)ادرس اولی تجارت(

____________________
)اسم مالک(

_________________________
)نمبر ھويت تکس دھی(

انفرادی

___________________
)اسم مالک(

______________________________
)اسم مالک(

_____________________________
)ادرس فعلی(

______________________________
)تاريخ تولد(

_____________________________
)ادرس دايمی(

______________________________
)محل تولد(

_____________________________
)ادرس اولی تجارت(

______________________________
)اسم پدر(

_____________________________
)نمبر ھويت تکس دھی(

نام دفتر خدمات پولی______________________________ :

_____________________________
)نمبر تذکره(

 .*3اسم درخواست کننده_______________________________________________ :
 .*4موقف درخواست کننده در موسسه )تمام بکس ھا را نشانی کنيد در صورت درست بودن(
مدير
رئيس
شريک
ھمکار
خودش
)توضيح دھد(___________

 .*5لطفآ خدمات را که عرضه ميکنيد انتخاب کنيد.
تبادله چک به پول نقد
انتقال پول

نگھداری اشيا قيمتی

 .*6لطفآ تاريخ شروع خدمات عرضه شده را معين سازيد.
 .*7لطفا ً لست تمام حسابات بانکی را که در پيشبرد تجارت ازآن استفاده خواھيد نمود بنويسيد .
موقعيت
اسم موسسه

نمبر حساب

 *8لطفا ً لست تمام مناطق را که شما فعاليت فراھم کننده گان خدمات پولی را اجرا ميکنيد درج نمايد.
نمبر دوکان )در صورت موجوديت(
اسم مارکيت /موقعيت
واليت

نمبر تليفون

*9لطفا ً لست *تمام* اشخاصيکه به حيث نماينده  ،عضو و يا مامورائيکه به نام شما تجارت تان را در محالت مختلف پيش
ميبرند بنويسيد .
اسم

اسم پدر

آدرس

تيلفون

نمبر تذکره

 .10لطفا دو مرجع که مالک تجارت يا تاجران که بيشتر از سه سال تجربه کاری داشته باشند را در جدول ذيل
تحرير نمايد.
مرجع اول:
عکس

اسم مکمل

اسم پدر

مرجع اول_________________________ :

محل فعاليت
مرجع اول____________________ :

__________________

نمبر تذکره
____________________

نمبر تليفون
مرجع اول_______________________ :

اسم پدر کالن

نمبر اليسنس
______________

نمبر فکس
_______________________

مرجع اول امضآ ________________________________________ :

_______________________

تاريخ شروع تجارت
_________________

ادرس ايمل )در صورت موجوديت(
_____________________

مرجع دوم:
عکس

اسم مکمل

اسم پدر

مرجع دوم_________________________ :

محل فعاليت
مرجع دوم____________________ :

__________________

نمبر تذکره
____________________

نمبر تليفون
مرجع دوم_______________________ :

اسم پدر کالن

نمبر اليسنس

تاريخ شروع تجارت

______________

نمبر فکس
_______________________

مرجع دوم امضآ ________________________________________ :

_______________________

_________________

ادرس ايمل )در صورت موجوديت(
_____________________

اظھار نامه فراھم کننده گان خدمات پولی
من خود در اينجا اظھار ميدرام اينکه :
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i

من تا حال به ھيچ جرم جنايی ئيکه به شکل عموم طبعی باشد محکوم نگرديده ام .
من عضو مسئول و يا کنترول کننده نھاد قرضه نا محدود يا شرکت ھا غير لميتد که انھا فسخ ويا
نظر به فعاليت خويش ورشکست شده باشد نبودم.
در پنچ سال گذشته ،من عضو بانک و ديگر موسسات مالی ئيکه فرمان ورشکستگی انھا اعالم شده
باشد نبودم.
من محروم از حقوق گرفتن موقف با مسئوليت يا موقف بلند نبودم.
من محجور ،ورشکست و يا در حال منحصر به فروش اشيا در مدت پنچ سال قبلی نشده ام.
از طرف ھيچ کس به عليه من دعوی قضای و يا عملکرد ھا تنفيذی جھت نپرداختن قرضه ھامعلق
در مدت پنچ سال قبلی دعوی نشده است.
من بنا بر نه پرداختن ماليات جريمه نشده ام.
من تمام فعاليت ھا خدمات پولی خود را با جواز صادر شده د افغانستان بانک و مطابق به قانون
مقرره به ارتباط فراھم کننده خدمات پول موجوده اجراآت ميکنم.
فعاليت ھای فراھم کننده خدمات پولی من نخواھد پس انداز و قرضه را قبول نموده وبا در نظر
داشت اينکه سود خودرا پرداخت ودريافت نمود ه باشد و يا خير.

من در اينحا اعتراف ميدارم که معلومات که در فورم درخواستی تحرير داشته ام ھدف اساسی من بوده و به
طور کامل ميدانم در صورت که معلومات ارايه شده من نا درست و يا کدام تخلف دران ديده شود در نتيجه
ھر کس ميتواند مظنون به جرم و دعوی عليه من نمايد.
 .12 ______________________________________ .11تاريخ__________/_____ /_____ :
)امضا درخواست کننده(

________________________________________________________________________
فقره  13-12را صرف در حال تکميل کنيد که درخواست کننده مالک و يا نماينده ملکيت ھا مالک را که در فقره 2
معين و يا وکالت رسمی از ان نداشته باشد.
__________________________________________.13
)اسم در خواست کننده(

 .15 __________________________________________ .14تاريخ____ /_____ /____ :
)امضا درخواست کننده(
 .16اسناد ذيل را با اين فورم ضميمه نمايد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

کاپی کارت ھويت ملی فراھم کننده خدمات پول
کاپی سند رسمی ماليات فراھم کننده خدمات پول
کاپی سند رسمی نمبرھويت ماليات دھنده
سند رسمی اصلی از ديپارتمنت جرايم وزارت داخله
شواھد پرداخت فيس جواز گيری
شواھد پس انداز جواز
در صورتکه درخواست کننده خود شخص مجوز جواز نباشد  ،بايد وکالت نامه اصلی فراھم کننده
خدمات پول را ضميمه سازد
جواز اصلی فراھم کننده خدمات پول در صورتيکه اين درخواست به دوباره جواز گيری و يا بخاطر
خدمات بيشتر که قبال در جواز مندرج نبودن
سه عکس به اندازه پاسپورت

سه قطعه عکس با
سايز پاسپورت را
ضميمه نمايد

فورم درخواستی جواز فراھم کننده خدمات پول )اگست (2006

